
 
 

 

ای تشای تـخیق ویفی اهفتاهیي دس ًوًَِ ادساس اًؼاًی خْت تؼت ػشیغ ٍ یه هشحلِ

 (in vitroتـخیق دس هحیظ خاسج اص تذى )

 

 

-دس ادساس هی  اهفتاهیي   ایي تؼت یه سٍؽ ایوًََاػی وشٍهاتَگشافیه تشای تـخیق

تاؿذ. ایي تؼت تٌْا فشاّن وٌٌذُ یه ًتیدِ اتتذایی اػت . یه سٍؽ خایگضیي اختلاكی 

اػپىتشٍهتشی  -تش تایذ تشای اثثات ًتیدِ اٍلیِ تِ واس گشفتِ ؿَد وِ وشٍهاتَگشافی گاصی

( سٍؽ اسخح اػت. هالحظات تالیٌی ٍ تخللی تایذ دس هَسد ّش ًَع GC/MSخشهی( )

 تؼت ػَء هلشف هَاد تِ ٍیظُ دس صهاى ٍخَد ًتایح اٍلیِ هثثت هذًظش تاؿذ.

 

 

-اهفتاهیي اص خولِ داسٍّای هحشن ػلثی اػت وِ خضء خاًَادُ فٌیل اتیل اهیي ّا هی  

ّا )اپی ًفشیي ٍ ًَساپی ًفشیي( ؿثاّت داسًذ اػتفادُ تاؿٌذ. ًظش ؿیویایی تِ وتىَل آهیي

دص ایي داسٍ دس دٍص تاال هٌدش تِ تحشیه ػیؼتن اػلاب هشوضی ؿذُ وِ آثاسی چَى: تی 

ی ، تحشیه پزیشی ، واّؾ اؿتْا ٍ احؼاع افضایؾ اًشطی سا دس پی داسد . پاػخ خَات

-ى للة ٍ فـاس خَى هیضشتاػیؼتن للثی ٍ ػشٍلی تِ هلشف اهفتاهیي ؿاهل : افضایؾ 

تاؿذ . دیگش ػَاسم ًاؿی اص هلشف اهفتاهیي ؿاهل: تَّن ، پاساًَیا، افضایؾ حغ خـًَت 

ػاػت  4تا  2اؿذ. اثش اهفتاهیي تِ كَست هؼوَل ت، خـىی دّاى ػش دسد ٍ ػشگیدِ هی

%  30حذٍدتاؿذ.ػاػت هی 4 – 24تؼذ اص هلشف تَدُ ٍ ًیوِ ػوش ایي داسٍ دس تذى 

اهفتاهیي هلشفی تِ كَست تغییش ًیافتِ اص ادساس دفغ ؿذُ ٍ تالی آى تِ كَست 

یه هشحلِ ؿَد. تؼت ّیذسٍوؼیلِ ؿذُ ٍ دیگش هـتمات اص عشیك ادساس اص تذى خاسج هی

ای ًذاسد. اهفتاهیي  ، یه تؼت ػشیغ غشتال گشی ادساسی اػت وِ ًیاص تِ تدْیضات پیچیذُ

دس ایي تؼت اص آًتی تادی هٌَولًَال وِ تِ عَس اختلاكی هیضاى افضایؾ یافتِ اهفتاهیي 

ؿَد دّذ اػتفادُ ؿذُ اػت. دس ایي تؼت ًتیدِ صهاًی هثثت هیدس ادساس سا تـخیق هی

 .تاؿذ   ml/ng500اهفتاهیي دس ادساس تیؾ اص وِ غلظت 

 

 

ایي تؼت ، یه سٍؽ ایوًََاػی ػشیغ تش اػاع خاكیت اتلال سلاتتی اػت. هَاد هخذس 

هَخَد دس ادساس تا داسٍّای هخذس هتٌاظش وِ تش ػغح غـا ء  ًیتشٍ ػلَلض تثثیت ؿذُ تشای 

وٌٌذ. دس عی اًدام آصهایؾ رسات عال  سلاتت هیاتلال تِ اًتی تادی تثثیت ؿذُ سٍی ًاًَ 

وٌذ. اگش   اهفتاهیي دس ًوًَِ ادساس تش اػاع خاكیت هَییٌگی تِ ػوت تاال حشوت هی

دس ادساس ٍخَد داؿتِ تاؿذ، آًتی تادیْای هتلل تِ رسات  ng/ml 500ػغَح ووتش اص 

ات پَؿیذُ اص آًتی وٌذ.دس ًتیدِ رسولَئیذی عال هتَلف ؿذُ دس خظ تؼت سا اؿثاع ًوی

ؿًَذ ٍ یه خظ سًگی لاتل سٍیت دس هٌغمِ تادی تا   اهفتاهیي وٌظٍگِ ؿذُ خفت هی

  ng/ml 500وٌٌذ. دس كَستی وِ ػغح   اهفتاهیي تیـتش یا هؼاٍی تؼت ایداد هی

ّای آًتی تادیْای ضذ   تاؿذ، خظ سًگی دس ًاحیِ تؼت ایداد ًخَاّذ ؿذ. صیشا توام گیشًذُ

 سا اؿثاع خَاّذ وشد.اهفتاهیي 

ایداد ًخَاّذ وشد)تِ دلیل  , Tیه ًوًَِ ادساس هثثت ّیچ خظ سًگی دس هٌغمِ تؼت 

خاكیت سلاتتی هَاد( دس حالیىِ یه ًوًَِ ادساس هٌفی خظ سًگی دس هٌغمِ تؼت ایداد 

وٌذ.)ػذم ٍخَد سلاتت( ، تِ ػٌَاى وٌتشل تشای تؼییي كحت ایي آصهایؾ ّویـِ یه هی

ؿَد وِ تیاًگش اضافِ ؿذى همذاس  ظاّش هی C ًاحیِ  هـخق ؿذُ تا حشف  خظ سًگی دس

 تاؿذ.وافی ًوًَِ هی

 

 
 

ًَاس تؼت حاٍی رسات هتلل تِ آًتی تادی هًََولًَال ضذ   اهفتاهیي ٍ   اهفتاهیي 

وٌظٍگِ ؿذُ اػت. اص آًتی تادی ثاًَیِ تْیِ ؿذُ دس گًَِ تض تشای خظ  وٌتشل دس تؼت 

 اػتفادُ ؿذُ اػت

 

 

( اػتفادُ ؿَد. پغ اص in vitro* فمظ تشای تـخیق تخللی دس هحیظ خاسج اص تذى )

 تاسیخ اًمضاء اػتفادُ ًـَد.

 * ًَاس تؼت تا ٌّگام هلشف تایذ دس تؼتِ تٌذی ًگْذاسی ؿَد.

ّا تایذ ػفًَی دس ًظش گشفتِ ؿًَذ ٍ ولیِ اكَل ایوي خْت خاتدایی ٍ * توام ًوًَِ

 اػتفادُ اص آًْا سػایت ؿَد.

ؼت تایذ دس ظشف هَاد تا خغشات تیَلَطیه * پغ اص هلشف تِ هٌظَس  اص تیي تشدى تَاس ت

 لشاس دادُ ؿَد.

 

 

( لاتل ًگْذاسی ّؼتٌذ . تاسیخ C  ْ30-2ویتْا تؼتِ تٌذی ؿذُ دس دهای اتاق یا یخچال )

تاؿٌذ ٍ تایذ تا صهاى هلشف دس تؼتِ اًمضاء چاج ؿذُ سٍی تؼتِ تٌذی لاتل اػتفادُ هی

اص لشاس دادى دس دهای صیش كفش دسخِ ػاًتی گشاد خلَگیشی ؿَد ٍ تٌذی ًگْذاسی ؿًَذ. 

 پغ اص تاسیخ اًمضاء هلشف ًـَد.

 

 

 

ًوًَِ ادساس : ًوًَِ تایذ دس ظشف خـه ٍ تویض خوغ آٍسی ؿَد. ًوًَِ ادساس دس ّش صهاًی اص 

دس كَست ٍخَد رسات هؼلك ٍ لاتل  تَاًذ خوغ آٍسی ؿَد ٍ لاتل آصهایؾ اػت.سٍص هی

سٍیت دس ادساس آى سا تایذ  ػاًتشیفَط یا  یا اص كافی ػثَس دادُ ؿَد یا اخاصُ دادُ ؿَد تا 

 رسات واهالً تِ ًـیي ؿًَذ ٍ اص ًوًَِ ؿفاف تشای آصهایؾ اػتفادُ ًوَد.

تاؿذ. یػاػت لاتل ًگْذاسی ه 48تِ هذت  C  ْ8-2ًگْذاسی ًوًَِ : ًوًَِ ادساس دس دها 

ًگْذاسی ؿًَذ . ًوًَِ یخ صدُ  -C ْ20تشای ًگْذاسی عَالًی هذت تایذ دس دهای ووتش اص 

 تایذ  تِ عَس واهل رٍب ٍ هخلَط ؿَد

 

 

 * ًَاس تؼت                          * تشٍؿَس

 

 
 

 

 * ظشف حول ًوًَِ              * تایوش 

 

 

ّای وٌتشل تِ لثل اص اًدام آصهایؾ اخاصُ دّیذ دهای ًَاس تؼت ، ًوًَِ ادساس ٍ یا / ًوًَِ

 ( تشػٌذ. C  ْ30- 15دهای اتاق ) 

لثل اص تاص وشدى پَؿؾ اخاصُ دّیذ دهای ًَاس تؼت تِ دهای اتاق تشػذ . ًَاس تؼت سا  -1

 ٍلت اػتفادُ وٌیذ.اص داخل پَؿؾ خاسج ًوَدُ ٍ دس اػشع 

دٌّذ تِ عَس ػوَدی تا خظ هاگضیون ًَاس تؼت سا اص خْتی وِ فلـْا ًـاى هی -2

(MAX ٍاسد ًوًَِ ادساس وٌیذ ٍ حذالل تِ هذت )( 1ثاًیِ ًگِ داسیذ) ؿىل 10 -15 

ًَاس سا سٍی یه ػغح كاف ٍ غیش خارب لشاس دّیذ ٍ تایوش سا سٍؿي وٌیذ . تا صهاى  -3

دلیمِ تفؼیش ؿَد. اص  5یا خغَط سًگی كثش وٌیذ. ًتیدِ تایذ ظشف ظاّش ؿذى خظ 

 دلیمِ اختٌاب ًواییذ. 10تفؼیش ًتایح تؼذ اص 

 

 
 

( ٍ دیگشی دس هٌغمِ تؼت C: ًوایاى ؿذى دٍ خظ هدضا: یه خظ تایذ دس هٌغمِ ) مىفی

(Tتاؿذ. ًتیدِ هٌفی سا  ًـاى هی ) دّذ وِ ػغح   اهفتاهیي ووتش اص ػغح لاتل سدیاتی

ng/ml500 .اػت 

ای اص ( تا تَخِ تِ غلظت ًوًَِ هتفاٍت اػت. تٌاتشایي ّالTِؿذت سًگ دس هٌغمِ تؼت )

 سًگ ًیض دس ایي هٌغمِ تایذ هٌفی تلمی ؿَد.

( تذٍى ایداد خظ سًگی ٍاضح دس C: ًوایاى ؿذى یه خظ سًگی دس هٌغمِ وٌتشل ) مثبت

دّذ وِ ػغح   اهفتاهیي دس ادساس تاالتش اص ػغح ( . ًتیدِ هثثت ًـاى هیTٌغمِ تؼت )ه

 اػت. ng/ml500لاتل سدیاتی 

( . حدن ون ًوًَِ یا تىاسگیشی اص سٍؽ اخشای C: ػذم ظَْس خظ وٌتشل ) معتبر وا

تاؿٌذ. هشاحل واس سا هدذداً ًادسػت آصهایؾ اص ػلل هْن ػذم ظَْس خظ وٌتشل هی

 کاربرد

 مقذمٍ

 فرآیىذ

 مًاد ياکىش دَىذٌ

 احتیاط

 شرایط وگُذاری

 جمع آيری ي آمادٌ سازی ومًوٍ

 محتًیات

 لًازم مًرد ویاز

 راَىمای استفادٌ 

 تفسیر وتایج

 تست سریع امفتامیه  ريژان 
 



 
ٌی ًوَدُ ٍ تؼت سا تا ًَاس خذیذ تىشاس وٌیذ. دس كَست ػذم سفغ هـىل ، اػتفادُ اس تاصتی

 ویتْا سا هتَلف ًوَدُ ٍ تالفاكلِ تِ ًوایٌذگی اعالع دّیذ.
 

 

 

( Cوٌتشل سٍؽ واس دس داخل تؼت گٌداًذُ ؿذُ اػت. خظ سًگی وِ دس هٌغمِ وٌتشل )

ایداد هیـَد دس ٍالغ ّواى وٌتشل داخلی سٍؽ هَسد اػتفادُ اػت ٍ حدن وافی ًوًَِ ٍ 

 وٌذ .سٍؽ كحیح واس سا تأییذ هی

ؿَد خْت تأییذ حال تَكیِ هیاًذ . تا ایي وٌتشلْای اػتاًذاسد تِ ّوشاُ ویت فشاّن ًـذُ

 تؼت ٍ هشاحل اًدام آى یه وٌتشل هثثت ٍ یه وٌتشل هٌفی اًدام ؿَد.

 

 

وٌذ. یه سٍؽ تشسػی ثاًَیِ ایي تؼت فمظ یه ًتیدِ ویفی ٍ اتتذایی سا فشاّن هی -1

 تشای تـخیق لغؼی ضشٍسی اػت.  سٍؽ وشٍهاتَگشافی گاصی/تِ ّوشاُ اػپىتشٍػىَپی

 ( تؼت اسخح تأییذی اػت. GC/MSخشهی )

اهىاى داسد وِ سٍؽ ًادسػت واس یا اؿتثاُ تىٌیىی ، ّواًٌذ ٍخَد هَاد تذاخل وٌٌذُ  -2

 دس ًوًَِ ادساس هٌدش تِ ًتیدِ وارب ؿًَذ.

تملة ، هاًٌذ افضٍدى هَاد ػفیذ وٌٌذُ یا صاج ػفیذ تِ ًوًَِ ادساس هوىي اػت هٌدش تِ  -3

ظش اص سٍؿْای اػتفادُ ؿذُ گشدد  ، دس كَست ؿه تِ تملة ، تایذ ًتایح وارب، كشف ً

 تؼت تا ًوًَِ ادساس خذیذ تىشاس ؿَد.

تاؿذ. اها هؼوَهیت ، سٍؽ هلشف ًتیدِ هثثت تیاًگش ٍخَد داسٍ یا هتاتَلیتْای آى هی -4

 دّذ . یا غلظت ادساسی آى سا ًـاى ًوی

دس ادساس ًیؼت. هوىي اػت ػغح داسٍ ووتش ًتیدِ هٌفی الضاهاً تیاًگش ػذم ٍخَد داسٍ  -5

 اص ػغح لاتل سدیاتی تَػظ تؼت تاؿذ.

 تاؿذ.تؼت لادس تِ افتشاق ػَء هلشف اص هَاسد هلشف دسهاًی ًوی -6

 

 

 

ای تا اػتفادُ اص ایي تؼت ٍ تؼت ػشیغ تداسی ای ػِ هشحلِكحت : یه سٍؽ همایؼِ

ًوًَِ اًدام ؿذ . دسكذ غلظت  300اًدام ؿذ. تؼت سٍی  سایح اهفتاهیي  دس دػتشع

  ng/ml500( غلظت حذ هشصی+% حذ هیٌیون ) 25% ٍ  - 25ّای تِ واس سفتِ ًوًَِ

 تأییذ ؿذًذ وِ ًتایح صیش تِ دػت آهذ. GC/MSاهفتاهیي تَدًذ. ػپغ ًتایح هثثت تا 

 ًتایح
 سٍؽ دیگش  اهفتاهیي  تؼتیه 

ًَاسی تؼت   ًتایح هثثت هٌفی

اهفتاهیي 

 سٍطاى

 هثثت 141 0 145

 هٌفی 5 152 155

 ًتایح ولی 146 152 300

 دسكذ هَفمیت 97% 100% 98%

 GC/MSتا  ng/ml1000خذٍل همایؼِ تؼت دس غلظت 

 ًتایح
GC/MS سٍؽ 

تؼت  ًَاسی  ًتایح هثثت هٌفی

اهفتاهیي 

 سٍطاى
 هثثت 132 9 141

 هٌفی 4 155 159

 ًتایح ولی 136 164 300

 دسكذ هَفمیت  97% 95% 96%

 
 

 

 ng/ml0 ،ng/ml تِ یه ًوًَِ ادساس تذٍى داسٍ ، غلظتْای صیش اص   اهفتاهیي اضافِ ؿذ: 

250  ng/ml500  ،ng/ml1000 ،ng/ml1000  ،ng/ml1500  99 <. ًتایح كحت 

% تا غلظت پاییي تش اص حذ 50ّای تا غلظت تاالتش اص حذ هیٌیون ٍ % ًوًَِ 50% دس 

 هیٌیون.

 دسكذ تـخیق تؼذاد  هٌفی هثثت
 غلظت   اهفتاهیي

(ng/ml) 

0 30 30 0% 0 

0 30 30 50-% 250 

 500 حذد هشصی  30 12 18

28 2 30 25% 1000 

30 0 30 50 % + 1500 

 

 

 

-دلیمِ ًتیدِ هثثت ایداد هی 5عی  اهفتاهیي لیؼت صیش ؿاهل هَادی اػت وِ دس تؼت 

 وٌٌذ.

Compound                                                             Concentration (ng/mL) 

D-hetamine                                                              500 

D,L-Amphetamine sulfate                                      1,500 

(±) 3,4-Methylenedioxyamphetamine                     800 

Phentermine                                                            1,500 

ß-Phenylethylamine                                                50,000 

Tryptamine                                                              50,000 

Tyramine                                                                 25,000 

   

 

 

ػشی تؼت  3یه هغالؼِ دس ػِ آصهایـگاُ خذاگاًِ تا ًیشٍّای آهَصؽ ًذیذُ ٍ اػتفادُ اص 

ای ای ، تیي هشحلِ( هتفاٍت ، خْت اسصیاتی داخل هشحلlot numberِتا ؿواسُ ػاخت )

ّای وذ داس یىؼاى حاٍی غلظت هت  اهفتاهیي ٍ تیي فشدی عشاحی ؿذ. یه پٌل اص ًوًَِ

% تاال ٍ پاییي حذ هیٌیون  ng/ml 0   .25دس حذ   GC/MSهؼیي تش اػاع سٍؽ 

 دس ّش هشوض اػتفادُ ؿذ. mg/ml500% تاال ٍ پاییي حذ هیٌیون تـخیق 50تـخیق ٍ

 

 Aخایگاُ  Bخایگاُ  Cخایگاُ 

 تؼذاد

غلظت   

اهفتاهیي 

(ng/ml) 
+ - + - + - 

0 15 0 15 0 15 15 0 

1 14 0 15 0 15 15 250 

11 4 11 4 13 2 15 500 

14 1 14 1 13 2 15 1500 

 

 
 

اهفتاهیي تا غلظتْای    032/1تا  1/ 001ًوًَِ ادساس تا ٍصى هخلَف  15تِ 

ng/ml1500  ٍng/ml500 ًَِّای تا غلظت ّای خالق ٍ ًوًَِاضافِ ؿذ. ػپغ ًو

هـخق   اهفتاهیي تَػظ تؼت اهفتاهیي  تشسػی ؿذًذ. ًتایح ًـاى دادًذ وِ دس هحذٍدُ 

  هخلَف اثشی تش ًتیدِ آصهایؾ ًذاسًذ.تؼت ؿذُ ٍصى 

 

 

 

pH  ّا غلظتْای تغییش داد ُ ؿذ ٍ تِ ًوًَِ  9تا  5ًوًَِ هٌفی ادساس اصng/ml 1500  ٍ

ng/ml 500  اضافِ ؿذ. ػپغ ًوًَِ ّای خالق تا   اهفتاهیي  اصpH ًَِهتغییش ٍ ًو-

تشسػی ؿذًذ. ًتایح  اهفتاهیي هـخق ، تا تؼت   اهفتاهیي  هتغییش ٍ غلظت  pHّای تا 

 ادساس اثشی تش ًتیدِ آصهایؾ ًذاسد PHًـاى دادًذ وِ 

 

. 

 

ّای هٌفی ٍ هثثت   اهفتاهیي  اًدام ؿذ. ای خْت تشسػی تذاخالت تا ًوًَِهغالؼِ

 ًذاسًذ. µg/ml 100دس غلظت  اهفتاهیي تشویثات صیش تذاخلی تا ًتایح تؼت 

4-Acetamidophenol Estrone-3-sulfate Oxolinic acid 

Acetophenetidin Ethyl-p-

aminobenzoate 

Oxycodone 
N-

Acetylprocainamide 

Fenfluramine Oxymetazoline 
Acetylsalicylic acid Fenoprofen Papaverine 
Aminopyrine Furosemide Penicillin-G 
Amitryptyline Gentisic acid Pentazocine 
Amobarbital Hemoglobin Pentobarbital 
Amoxicillin Hydralazine Perphenazine 
Ampicillin Hydrochlorothiazide Phencyclidine 
Ascorbic acid Hydrocodone Phenelzine 
Apomorphine Hydrocortisone Phenobarbital 
   

   

 

 

 
 
 
 
 

 کىترل کیفی
 

 محذيدیتُا

 خصًصیات آماری

 حساسیت

 يیژگی

 دقت

 اثر يزن مخصًص ادرار

 pHاثر 

 ترکیبات بذين تذاخل
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